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Dankwoord

Voor de totstandkoming van dit proefschrift zijn de onuitputtelijke energie en motivatie van
mijn zeer gewaardeerde promotor, prof. dr. ir. E.N. Koffeman, en co-promotor, dr. A.P. Colijn,
van doorslaggevend belang geweest. Els, Auke, ik heb het mezelf moeilijk gemaakt en jullie
hebben niet opgegeven, mijn dank is groot. Tijdens mijn promotie hebben alle drie onze levens
ingrijpende veranderingen gezien, mooie en moeilijke, ik hoop dat we contact houden in de
toekomst en er nog eens een Skuumkoppe op zullen nemen.

Thanks to the members of my doctoral committee, who have read my thesis and helped to
improve it by giving comments that will also help to prepare for my defense. Special thanks
to Paul de Jong, who supervised part of my PhD project, Paul Kooijman, who supervised the
writing of the first chapter of this thesis and to Tony, who made the publication of the φ paper
happen.

Mijn dank gaat uit naar mijn paranimfen, Bárbara en Roel, die hebben toegezegd mij tijdens
de verdediging te zullen bijstaan, maar ook tijdens de promotie altijd voor mij klaar stonden. It
was an honour to be a witness to Bárbara and Pablo’s wedding and I will be a happy paranimph
for Roel, with the required seriousness. It is a blessing to have friends that I can count as family.
Thanks, guys, it all means a lot.

De eerste periode van mijn promotie bracht ik door in de “PhD-fabriek” van de ATLAS
groep op Nikhef. We dronken heel regelmatig een biertje en ik voelde me snel thuis. Na een
klein jaar op Nikhef reisden wij af naar Genève, zodat ik op CERN aan de slag kon. Mijn
analyse zou zich gaan ontwikkelen in de soft-QCD groep en ik ging naar de verschillende SCT
meetings. Vrij snel werd duidelijk dat er nog werk te doen was bij de online monitoring en ik
ging aan de slag. De samenwerking met het SCT team was leerzaam en prettig. Steve, Dave
and Saverio are natural leaders who successfully carry out a demanding task, while staying
motivated and motivational. It was a pleasure to be part of your team. Sahal, Michael, it was
loads of fun at CERN and in Amsterdam afterwards, I’m very happy we became friends. Lieve
Elina, always cheerful, hard-working and succesfull. Good luck in May, we will see each other
soon after!

Op kantoor met Nicole en Ido en later met Robin besloten we dat het goed idee was om
een Nederlandse borrel te institutionaliseren. We vroegen Paul om een koelkast en sloegen
biertjes in. Dat bleek een instant succes. Elke donderdag zat het kantoor vanaf 18h vol. Erg
gezellig! Freya, je bent een voorbeeld voor een jonge vrouw aan het begin van haar carrière.
Jovan, thanks for keeping in touch and passing by with the family in Amsterdam. Liv, sportive,
pretty and intelligent, I am very curious what life has in store for you. Gerjan, dank voor de
verschillende tripjes naar ATLAS, de eerste al in de zomer van 2008. Thijs, je nam ons mee
vliegen boven de valleien richting de Mont Blanc, wat geweldig!
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Aan de collega’s van Nikhef zal ik zonder uitzondering goede herinneringen bewaren. Een
aantal mensen verdient hier toch een persoonlijk woord. Kamergenootjes Rosemarie en Robin,
die mij tijdens het laatste jaar vaak ondersteunden, iets met doven en blinden ;-) Veel dank,
het maakte het verschil. De accentloze John, brains-and-beauty Marten, relaxte Ido, stoere
Nicole en Magda, an example of both professional and personal intensity that is highly inspiring.
Daniël die opmerkte dat het feit dat zijn moeder had gestudeerd voor hem een levenslange
inspiratie is. Dit gaf mijn motivatie een extra dimensie. En hij is erg goed met computers.

Lieve Lisa, dank voor de vele gesprekken over liefde, leven en werk. De toekomst is
onzeker, maar rooskleurig, ik weet het zeker. Dank aan Anna, die mij bijna dagelijks coachte
over babies, werk en doorademen. Inspiratiebron en persoonlijk idool (grote) Merel, die mij
begrijpt voordat ik ben uitgesproken.

Dat mijn schoonvader Joop mijn verdediging niet meemaakt, vind ik onvoorstelbaar jammer.
Hij ook, dat weet ik zeker. Femke, je hebt steeds in mij geloofd, dank daarvoor.

Mam, pap, geen dochter is wie ze is zonder haar ouders. Jullie hebben me gesteund en we
hebben leuke weekendjes in Genève gehad. Bart en ik trouwden en Mereltje kwam. Veel tijd
en energie, niets bleek jullie te gek. Dank daarvoor. Barbara, je bent altijd origineel en staat
voor wie je bent, dank voor de steun en gezelligheid. Lief zusje, je bent een topper! We zullen
elkaar altijd steunen, maakt niet uit waar de steun voor nodig is.

Lieve Merel, je loopt met gestrekte armpjes op me af wanneer ik je kom halen. Mijn dagen
zijn beter met jou erbij.

En dan, lievelingsmens, wat ben ik blij dat we samen naar Genève zijn gegaan. Het werd
voor ons beiden een geweldige tijd, op het werk, maar ook in de bergen en in Café du Soleil.
Ons huwelijk, de reis naar Namibië en de geboorte van Mereltje, ik ga er geen bijvoegelijk
naamwoord op plakken, dat zou het alleen maar tekort doen. De laatste anderhalf jaar waren
veel dingen niet leuk. Maar: Dı́t zit erop, whoooooooooooooooooohaaaaaaaaaaaaaa!!


